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Tájékoztató a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéről
és jelölt lista állításáról
Jelöltállításra jogosultak:
Alapszabály VII. fejezet 01.: A megyei küldöttválasztás során a küldöttek személyére
listaállítás formájában jelöltállításra jogosultak:
a) az országos érdekképviseleti szervezetek1,
b) az érdekképviseletek országos szövetsége2,
c) az a) - b) pont hatálya alá nem tartozó olyan egyesületként működő, az agrárgazdasági
tevékenységet folytatók érdekképviseletét ellátó szervezet, amely rendelkezik a
megyében nyilvántartott kamarai tagok tíz százalékának olyan támogató ajánlásával,
amelyen szerepel a kamarai tag (jogi személy esetében törvényes képviselő is) neve és
kamarai nyilvántartási száma, és ezen ajánlásokat a listával együtt határidőben
benyújtja.
A jelölő szervezetnek a jelöltállításnál figyelemmel kell lennie:
•

•
•

A megyei küldöttek személyére történő javaslat megtételekor a Kamarai tagok és a
különböző ágazatokhoz tartozó küldöttek ágazati érdekeinek arányos és
kiegyensúlyozott képviselet biztosítására.
A megyei küldöttlista állítására több arra jogosult közös javaslatot is tehet, vagy a jelölt
állításra egyébként jogosult szervezet más által állított listát támogathat.
A megyei küldöttlista állításra önállóan nem jogosult, agrárgazdasági tevékenységet
folytatók érdekképviseletét ellátó, egyesületként, vagy szövetségként működő szervezet
a jelölő szervezetet támogató nyilatkozatot tehet.

Nyilvántartásba vételi kérelem:
Alapszabály VII. Fejezet 01-03. pontban foglaltaknak megfelelő jelölő szervezet a Kamara
Országos Elnöksége (a továbbiakban: OE) által meghatározott időpontig, 2022. február 8.
napjának 16:00-ig kezdeményezheti az Országos Kamarai Választási Bizottságnál (OKVB)jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét.
A kérelem formanyomtatványok elérhetőek a
https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022

Kamara

internetes

weboldalán:

A papír alapú, aláírt kérelmek benyújthatóak személyesen vagy postai úton a NAK Operatív
Iroda, 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. címre eljuttatva.
A nyilvántartásba vételi kérelemben a jelölő szervezet törvényes képviselőjének szükséges
nyilatkoznia, hogy a jelölő szervezet megfelel a Kamara Alapszabályában foglalt
rendelkezéseknek. Ezzel egyidejűleg írásban jelentheti be a jelölő szervezet az OKVB-nek, ha

1

2

NAK Alapszabály VII. Fejezet 02. pontja rögzíti, hogy mely szervezet tekinthető országos érdekképviseleti szervezetnek
NAK Alapszabály VII. Fejezet 03. pontja rögzíti, hogy mely szervezet tekinthető érdekképviseletek országos

szövetségének
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vonatkozásában az Alapszabály VII. Fejezet 07. pontja szerinti szervezet az ASZ VII. fejezet
07. pontja szerinti támogatói nyilatkozatot tett.
Nyilvántartásba vételi kérelem mellékletei:
Amennyiben egy szervezet az Alapszabály VII. fejezet 01. a) pontja alapján kéri jelölő
szervezetkénti nyilvántartásba vételét, a kérelemhez mellékelnie kell a nyilvántartásba vételét
kérő szervezet
a) hitelesítési záradékkal ellátott hatályos létesítő okiratát, továbbá
b) hitelesítési záradékkal ellátott tagjegyzékét, vagy
c) hitelesítési záradékkal ellátott tagjegyzékét és a szervezet képviselőjének büntetőjogi
felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy a nyilvántartásba
vételét kérő szervezet tagjai mely termékpályán összesen mekkora gazdasági
teljesítményt képviselnek, vagy az adott termékpályán működő szakmaközi szervezet
ezen tartalmú nyilatkozatát,
d) a Választási Szabályzat III. 3. pont szerinti jelölő szervezetkénti támogató
nyilatkozatokat.
Amennyiben egy szervezet az Alapszabály VII. Fejezet 01. b) pontja alapján kéri jelölő
szervezetkénti nyilvántartásba vételét, a kérelemhez mellékelni kell a nyilvántartásba vételét
kérő szervezet
a) a hitelesítési záradékkal ellátott hatályos létesítő okiratát, továbbá
b) megyei tagszervezeteinek hitelesítési záradékkal ellátott létesítő okiratát, vagy
c) hitelesítési záradékkal ellátott tagjegyzékét és képviselőjének büntetőjogi felelőssége
tudatában tett nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy a nyilvántartásba vételét kérő
szervezet tagjai mely termékpályán összesen mekkora gazdasági teljesítményt
képviselnek, vagy az adott termékpályán működő szakmaközi szervezet ezen tartalmú
nyilatkozatát
d) a Választási Szabályzat III. 3. pont szerinti jelölő szervezetkénti támogató
nyilatkozatokat.
Amennyiben egy szervezet az Alapszabály VII. Fejezet 01. c) pontja alapján kezdeményezi
jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételét, a kérelemhez mellékelnie kell a nyilvántartásba
vételét kérő szervezet
a) hitelesítési záradékkal ellátott hatályos létesítő okiratát, továbbá
b) a megyében nyilvántartott kamarai tagok tíz százalékának olyan támogató
nyilatkozatát, amely tartalmazza az adott megyében nyilvántartott kamarai tag (jogi
személy esetében törvényes képviselő is) nevét és kamarai nyilvántartási számát,
c) a Választási Szabályzat III. 3. pont szerinti jelölő szervezetkénti támogató
nyilatkozatokat.
Amennyiben egy szervezet a jelölő szervezetkénti nyilvántartásba vételéhez szükséges
feltételek igazolása céljából tagjegyzéket kíván csatolni, azt papír alapon és excel táblázat
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formájában egyszer írható adathordozón (CD vagy DVD) is be kell nyújtania az OKVB-nek
személyesen vagy postai úton a NAK Operatív Iroda, 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
címre eljuttatva 2022. február 8. napjának 16:00-ig.

Megyei küldöttgyűlési küldött-jelölt állítása
A Választási Szabályzat IV. fejezetében foglaltak szerint a nyilvántartásba vett jelölő szervezet
a megyei kamarai küldöttgyűlési küldött-jelöltek nevét tartalmazó listát az OE által
meghatározott időpontig, 2022. március 10. napjának 16:00-ig juttathatja el az OKVB-nek.
A listának tartalmaznia kell:
A megyei küldött-jelöltek nevét tartalmazó listán természetes személy esetében szerepelnie
kell:
▪ a jelölt nevének,
▪ lakóhelyének
▪ egyéni vállalkozó esetén székhelyének
▪ kamarai nyilvántartási számnak,
Gazdálkodó szervezet esetében szerepelnie kell:
▪ a jogi személy nevének,
▪ székhelyének,
▪ a küldöttként a jogi személy törvényes képviseletére jogosult személy nevének,
▪ a jogi személy kamarai nyilvántartási számának.
A listákon szerepelnie kell továbbá, minden esetben:
▪
▪
▪

a jelölő szervezet nevének,
a jelölés megyéjének,
a jelölt sorszámának, tekintettel arra, hogy a megyei küldöttek nevét tartalmazó listán
szereplő személyek sorrendjét a jelölő szervezet állapítja meg.

A listák benyújtása:
A jelölő szervezetnek a megyei küldött-jelöltek nevét tartalmazó listát
• papír alapon, valamint
• egyszer írható adathordozón (CD vagy DVD) tovább feldolgozásra alkalmas Excel
formátumban, megyei bontásban is be kell nyújtania.
Továbbá papír alapon, eredetiben csatolni szükséges a Kamara internetes honlapján
(https://www.nak.hu/kamara/kamarai-valasztas-2022) erre a célra rögzített nyomtatványon a
jelölt arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vele szemben nem állnak fenn a Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 37. § (2)
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bekezdésében rögzített országos-, illetve megyei küldöttnek választásukat akadályozó
körülmények és a jelölést a jelölt elfogadja.
A listák és nyilatkozatok benyújthatóak személyesen vagy postai úton a NAK Operatív Iroda,
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. címre eljuttatva.
A listán szereplő személy nem lehet megyei küldött, ha a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölti
listán szereplő személyről az adatok hiányossága, összeférhetetlenség, vagy más ok miatt az
OKVB az OE által meghatározott időpontig, 2022. március 28. napjáig azt állapítja meg, hogy
az érintett személy nem lehet megyei küldöttgyűlési küldött, erről a jelölő szervezetet
haladéktalanul elektronikus úton (e-mail) tájékoztatja.
Amennyiben kifogás előterjesztésére nem kerül sor, a jelölő szervezet az érintett személy
helyére más személyt is megjelölhet. A jelölő szervezet ezen nyilatkozatát csak az OE által
meghatározott időpontig, 2022. április 1. napjának 12:00-ig teheti meg. E határidő
elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő.
A megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó listát az OKVB az OE által meghatározott
időpontig, 2022. április 08-ig veszi nyilvántartásba, melyről a jelölő szervezetet írásban
tájékoztatja, továbbá tájékoztatót tesz közzé a Kamara internetes honlapján.
A nyilvántartásba vett listán szereplő jelölt személyét a jelölő szervezet a választás napját
(2022. május 20.) megelőző nap 16:00-ig módosíthatja.
Amennyiben az említett dátumot követően a nyilvántartásba vett listán szereplő jelölt a
Választási Szabályzat IV. 11. a) vagy e) pontja alapján kiesik, az a lista érvényességét nem
érinti. Amennyiben az előző mondatban említett esettel érintett megyei küldött listát kell
megválasztottnak tekinteni, akkor a nyertes megyei küldöttlistát állító jelölő szervezet az
Alapszabály IV. Fejezet B) 06. pontja szerint jogosult eljárni az előző mondat szerint kiesett
személyek vonatkozásában.
Amennyiben a jelölt kiesik, de a megyei küldöttgyűlési küldöttjelölteket tartalmazó lista nem
került törlésre, a jelöltet a nyilvántartásba vett listáról haladéktalanul törölni kell, amelyről az
OKVB a jelölő szervezetet haladéktalanul elektronikus úton (e-mail) tájékoztatja. A Választási
Szabályzat IV. 11. a), d) és e) pont szerinti esetben a jelölő szervezet a IV. 9. pontban
meghatározott időpontig a kiesett jelölt helyére új jelöltet jelölhet.
Az OKVB a jelölő szervezet általi Választási Szabályzat IV. 9. pontban meghatározott
módosítás esetében, valamint a Választási Szabályzat IV. 12. pontban meghatározott új jelölt
állítás esetén a kérelem (a fent említett adatok megadásával és dokumentumok csatolásával)
beérkezését követő 2 munkanapon belül megvizsgálja, hogy a jelölt személye lehet-e megyei
küldöttgyűlési küldött, és erről a jelölő szervezetet haladéktalanul elektronikus úton (e-mail)
tájékoztatja.
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